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Název:  Společnost pro Dialyzační středisko 

Tvořena: 

1. Společník  

Obchodní firma:  Energy Benefit Centre a.s. 

IČO:  290 29 210 

DIČ:  CZ29029210 

Sídlem:  Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

Zastoupena:  Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  43-6354140227/0100 

Sp. zn.:  B 15915 vedená u Městského soudu v Praze 

Datová schránka:  7ikka66 

2. Společník  

Obchodní firma:  JIKA - CZ s.r.o. 

IČO:  259 17 234 

DIČ:  CZ25917234 

Sídlem:  Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupena:  Ing. Jiřím Slánským, jednatelem  

Sp. zn.:  C 14380 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

 

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:  

  

dále jen jako „zhotovitel“ na straně jedné 

 

a 

  

Název:  Nemocnice Na Homolce 

IČO:  00023884 

DIČ:  CZ00023884 

Se sídlem:  Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  

Zastoupena:  MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  17734051/0710 

Datová schránka:  jb4gp8f 

 

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: 

 

dále jen jako „objednatel“ na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 
 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
(dále jen „dodatek“) 

 
Preambule 

Smluvní strany mezi sebou dne 13. 4. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem 

je provést pro objednatele dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace – Dialyzační 

středisko a rozšíření kapacity skladu SZM, KAR stacionář a datový okruh NNH – část 1 – Dialyzační středisko 

a rozšíření kapacity skladu SZM, KAR stacionář“, uveřejněné v elektronickém systému Tender arena pod ID: 
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VZ0129262, systémové číslo zakázky P21V00208450. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, která 

byla vyvolána změnou požadavků objednatele v dispozičním uspořádání dialyzačního střediska oproti 

původnímu záměru, které vznikly v průběhu projektových prací a rozšíření zadání vypracování projektové 

dokumentace u nového kardiologického stacionáře s ohledem na zvýšení efektivity poskytování lékařské péče 

a zvětšení zázemí kardiologických úseků. V projektové části došlo i k rozšíření skaldových prostor a přesunu 

administrativní část SZM oproti původnímu zadání. Požadavky objednatele jsou přílohou tohoto dodatku. 

V souvislosti se zamýšlenými změnami předmětu plnění smlouvy bude také v souladu s ustanovením 222 odst. 

5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změněn termín 

zhotovení díla, a to dle tohoto dodatku.  

 

Čl. 1 

Změny smlouvy 

1. Obsah Čl. 3 odst. 1 písm. c), věta druhá smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Do 200 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy zhotovitel předá objednateli ke kontrole DPS a 

kontrolní rozpočty, objednatel kontrolu DPS provede maximálně do 10 kalendářních dnů, zhotovitel 

zapracuje jeho případné připomínky nejpozději do 10 kalendářních dnů a zašle k finálnímu schválení 

DPS objednateli.“ 

2. Ke smlouvě se nově vkládá Příloha č. 6 – Požadavky na změny a stává se její nedílnou součástí. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu. 

 

Čl. 2 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších 

předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 

dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku, není-li dodatek vyhotoven 

elektronicky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle 

jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují 

vlastnoručními podpisy. 

 
Příloha: 

- Příloha č. 6 – Požadavky na změny 

 

 
V Praze dne ……………. ..............  V Praze dne ………………..  

 

 

Zhotovitel:      Objednatel:  

Energy Benefit Centre a.s.    Nemocnice Na Homolce 

 

 

 

 

    

Ing. Miroslav Hořejší     MUDr. Petr Polouček, MBA 

předseda představenstva ředitel 
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